اطالعیه بهره مندی از تسهیالت فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك فرد ممتاز
بدینوسيله به اطالع همکاران محترم ميرساند ؛

با عنايت به نزديكي پايان سال و فرارسيدن عيد باستاني و ايام خريد و به جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك فرد
ممتاز به عنوان يكي از باسابقه ترين فروشگاه هاي عرضه پوشاك و با همكاري صورت گرفته شده از سوي مديريت فروشگاه ،امكان بهره مندي كاركنان و بازنشستگان محترم شهرداري
تهران از كليه توليدات و اقالم موجود در فروشگاه ها شامل  :كت و شلوار  ،پيراهن  ،شلوارهاي كتان و پارچه اي  ،كيف و كفش  ،انواع پوشاك زنانه و بچه گانه ،
عطر و ادكلن و لوازم آرايشي را با شرايط ذيل بصورت خريد نقدي و اعتباري فراهم آورده است  .لذا همكاران گرامي ميتوانند ضمن مراجعه به آدرس هاي ذيل از
تسهيالت مورد توافق تا تاريخ  98/12/29استفاده نمايند.
-1ارائه  %30تخفيف در شرايط پرداخت نقدي (با ارائه كارت جامع خدمات رفاهي يا معرفي نامه)
-2خريد اعتباري بدون پيش پرداخت و بازپرداخت 12ماهه و بدون كارمزد تا سقف اعتبار  40.000.000ريال
 -3مدارك مورد نياز خريد اعتباري :اصل و كپي كارت جامع خدمات رفاهي  ،فيش حقوقي و دسته چك حقوقي ( همكاراني كه فاقد كارت جامع خدمات
رفاهي مي باشند ميتوانند جهت دريافت معرفي نامه به اداره رفاه منطقه ( آقاي لطفي ) مراجعه فرمايند )
آدرس شعب :
 فروشگاه شماره  1واقع در خيابان جمهوري  -بين چهارراه ابوريحان و فلسطين  -شماره  - 1010تلفن  ( 66963915انواع البسه مردانه  ،انواع كيف و كفش  ،انواع پوشاك زنانه و بچه گانه ،عطر و ادكلن و لوازم آرايشي)
 فروشگاه شماره  2واقع در خيابان جمهوري  -خيابان شيخ هادي  -روبروي مدرسه فيروزكوهي  -نبش كوچه مريم  -طبقه اول  -تلفن  ( 66726888انواع البسه مردانه  ،انواع كيف و كفش ،انواع پوشاك زنانه  ،عطر و ادكلن و لوازم آرايشي)
 فروشگاه شماره  3واقع در خيابان ولي عصر  -بين جمهوري و اميراكرم  -روبروي پاساژ پاسارگاد  -جنب فروشگاه مادام  -شماره  - 124تلفن  ( 66175512لباس اسپرت و مجلسي مردانه ،لباس مجلسي زنانه)
 واحد تك دوزي واقع در خيابان جمهوري  -خيابان شيخ هادي  -روبروي مدرسه فيروزكوهي  -ابتداي كوچه مريم  -خياطي فردممتاز  -تلفن  ( 66705811-66732719دوخت كت و شلوار كت تك و پالتو)شايان ذكر اينكه ساعات كار فروشگاه ها از ساعت  9صبح لغايت  21مي باشد

